
يسسسجدوا أن الملكئكة الله أمر ولما شرك الله لغير فالسجود نعم الجواب
كسسان وإن بسسه الله أمر ما العبادة أن فالحاصل طاعة له السجود صار لدم

آخر موضع في معصية يكون قد جنسها
هسسذا هسسل ولكسسن صالحة كانت إذا بالرؤيا العمل الكريمة الية فواكئد ومن 

رؤيسسا وأمسسا وحي رؤياهم لن فنعم النبياء رؤيا أما والجواب ؟ رؤيا كل في
حسسسية قراكئسسن وجدت أو باعتبارها الشرعية النصوص شهدت فإن غيرهم
غيرهسسم ورؤيسسا مطلقا بها يعمل النبياء رؤيا إذن فل وإل بها عمل لها تشهد

قراكئسسن وجسسدت أو باعتبارهسسا الشرعية النصوص شهدت إذا إل بها يعمل ل
تيميسسة ابن اللسلم شيخ عن القيم ابن ذكر ما الول مثال لها تشهد حسية
عسن فسسأله المنسام فسي ولسسلم عليسه الله صلى النبي رأى أنه الله رحمه

أمسسسلمون يسسدرى ل الجناكئز يقدم أنه ومنها عليه أشكلت قد كانت مساكئل
يسا بالشسسرط عليسسك  ولسسسلم عليسسه الله صلى النبي له فقال كافرون أم هم

فاغفر مؤمنا كان إن اللهم مثل فيقول يشترط أن إلى أرشده يعني أحمد
المعلسسق السسدعاء جسسواز وهسسو باعتبارهسسا الشرع شهد الرؤيا هذه وارحمه له

أربسسع لنفسسسه يشهد امرأته يقذف الرجل في تعالى قوله مثل شرط على
إن عليه الله لعنة أن والخامسة((  الصادقين لمن إنه بالله شهادات

مرات أربع بها رماها ما بدرء تشهد كذلك )) والمرأة الكاذبين من كان
)) الصككادقين مككن كككان إن عليها الله غضب أن((  الخامسة وفي
بشرط معلق دعاء فهنا

الستشسهد السذي عنسه الله رضي قيس ابن ثابت عن ذكر ما الثاني ومثال 
تحست رحلسه فسي ووضسعه درعسه فأخذ الجيش من رجل وأتاه اليمامة في
بسسه مسسر بأنه وأخبره المنام في ثابتا قيس بن ثابت أصحاب أحد فرأى قدر

وعنسسده الفخار من قدر وهو برمة وهو قدر تحت ووضعه درعه وأخذ رجل
لن وصسسيته أنفسسذ بكسسر أبا ذلك بلغ فما بها أوصى أشياء وذكر تستن فرس
فوجسسد ثسسابت ذكسسره السسذي المكسسان إلى ذهب الرؤيا هذه رأى الذي الرجل
طيب الرؤيا صدق على تدل حسية قرينة وجدت فهنا قال كما المر

)) المحسككنين نجككزي كذلك (( إنا قوله في اليات هذه فواكئد ومن 
أجسسر لسه ويكتسسب فرجا هم كل من له يجعل تعالى الله فإن محسن كل أن

أن يمكن كثيرة أمثلة له وهذا ألسبابها في لسعى إذا يفعلها لم وإن العبادة
السسوداع حجسسة فسسي ولسسسلم عليسسه الله صلى الله لرلسول جرى ما منها نذكر
ذلسسك ومع الهدي ولساق شك بل قارنا حج ولسلم عليه الله صلى النبي فإن
) عمككرة لجعلتها استدبرت ما أمري من استقبلت أني ( لو قال
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لسسه فيكتسسب قرن ولكنه تمتع قد يكون أن ولسلم عليه الله صلى تمنى فهنا
اسككتدبرت مككا أمككري مككن استقبلت ( لو عنه قال الذي التمتع أجر

اللسسه يكتب قد الخير على الحريص المحسن ) فالنسان عمرة لجعلتها
يفرج الله أن ثانيا واحدة هذه يفعله لم وإن يفعله أن هم ما الجور من له
لككه يجعككل اللككه يتق (( ومن تعسسالى قسسوله هسسذا وشسساهد كسسرب كل له

الحسسال هسسذه فسسي لبسسد ولكن))  يحتسب ل حيث من ويرزقه مخرجا
اللسسه عسسن بنفسه يبعد ل وجل عز الله فرج النسان ينتظر أن وهو قيد من

أقرب فما وإحسانه تقواه مع الفرج انتظر فإذا الفرج ينتظر بل ل وييأس
) ) المحسنين نجزي كذلك (( إنا لقوله إليه الفرج
الفعسسل ألسسسند حيسسث وجسسل عز الرب عظمة بيان الكريمة الية فواكئد ومن
الله أن شك ) ول) المحسنين نجزي كذلك (( إنا العظمة بضمير إليه

 والفضل والحسان العظمة في نفسه على أثنى كما تعالى
كككذلك (( إنا العمسسل جنسسس مسسن الجسسزاء أن الكريمسسة اليسسة فواكئسسد ومن

وقسسد إليسسه الله أحسن الله عبادة في أحسن ) فكما) المحسنين نجزي
إل الحسككان جككزاء (( هل الرحمسسن لسسسورة فسسي وجسسل عسسز اللسسه قال

كمسسال لسسك يتسسبين وبهذا الحسان إل الحسان جزاء ما ) يعني) الحسان
بتوفيقسسك أول إليسسك أحسن الذي هو وجل عز الله فإن وجل عز الله فضل

أيهسسا فسساعرف عليسسه بسسالجزاء ثانيسسا إليسسك أحسسسن ثسسم والحسسسان للطاعات
الله هداك للهداية لسابق إحسان بالحسانين عليك الله نعمة قدر المؤمن
غفلسسة فسسي الحقيقسسة فسسي نحن العظيم الثواب وهو لحق وإحسان ووفقك

الله نعمة يرى ول الخير بفعل نفسه على النسان يعتمد ما كثيرا هذا عن
إلسسى مثل أتيسست إذا بسسه عليسسك اللسسه نعمسسة تسسرى أن السسواجب أن مع به عليه

إلسسى المجيسء عليسسك لسسهل حيسث عليسك اللسسه نعمة قدر فاعرف المسجد
اللسسه من ما عن كثيرة أمما حرم الله لن العلم لقراءة أو للصلة المسجد

يحضسسرون السذين أكسسثر ومسا المسساجد إلى يأتون ل الذين أكثر ما عليك به
السسذين أكسسثر ما عبادة ل عادة يحضرون الذين أكثر وما بقلوبهم ل بأبدانهم
يجسسب هسسذا كسسل القرآن قراءة أو العلم لطلب المساجد إلى التردد حرموا

ثسسواب يرجوا ثم بها عليه الله نعمة قدر يعرف وأن النسان لها يتفطن أن
اللسسه قسسال وقسسد وتعسسالى لسسسبحانه بسسالله الظن ويحسن عليها وجل عز الله

(( إنككا ) ذكرنككي إذا معككه وأنككا بككي عبككدي ظككن عند ( أنا:  تعالى
)  ) المحسنين نجزي كذلك

) ) المبين البلء لهو هذا (( إن وجل عز قال ثم
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المسسؤمن عبسسده يختسسبر قسسد وجسسل عسسز اللسسه أن بيسسان اليسسة هسسذه فواكئد ومن
فيهسسا لسسه اختيار ل عليه الله يقدرها بمصاكئب أو بنفسه هو يفعلها بمصاكئب

هسسو يفعلهسسا أن إمسسا بمصسساكئب المسسؤمن يختسسبر وجل عز الله ؟ كذلك أليس
أن يعنسسي الثسساني من أكمل والول اختياره بغير عليه الله يجريها أو بنفسه
لن الثسساني مسسن أكمسسل هذه بنفسه هو يفعلها بمصاكئب النسان الله يبتلي
صسسبر يصبر أن إما السلف بعض قال كما بالختيار عليه يجرى الذي الثاني
أعظم بنفسه يفعله الذي الشيء لكن البهاكئم لسلوا يسلوا أن وإما الكرام
قسسدر السسذي الول  مسسن ؟ نوع أي من الختبار من لبراهيم جرى ما وأكمل

البسسن وفقسسد لسسسيفقده فسسإنه ابنسسه ذبح وهي بنفسه يفعلها مصيبة عليه الله
مصسسيبة أنه لشك لسواه ولد له ليس الذي وحيده أيضا وهو السن هذا في

مبين بلء بأنه الله وصفه ولهذا عظيمة
عبده على يقدره فيما وجل عز الله حكمة بيان الكريمة الية فواكئد ومن 

دون بهسسذا تعسسالى اللسسه ابتلنسسي لمسساذا النسان يقول ل مكروه من المؤمن
إذا بالمصسساكئب المسسؤمن اللسسه يبتلي عظيمة حكم ذلك في لله نقول غيري
بسسذلك نسسال الصسسبر بهذا الجر احتسب وإذا الصابرين درجة بذلك نال صبر
العامسسل فيسسه يسسوفى عاليسسة مرتبسسة جميعا نعلم كما والصبر الصابرين ثواب
إذن يمكسسن ل اجيبسسوا ؟ عليسسه مصسسبور بل صبر يمكن وهل حساب بل أجره
مسا قسدر على يثاب حتى النسان صبر قدر به يعلم وامتحان ابتلء من لبد

الصبر من منه حصل
مسسن لكسسن لسبق وقد وإلسماعيل إبراهيم فضيلة الكريمة الية فواكئد ومن 

الكسسرام صسسبر صبرا البتلء هذا على صبرا بأنهما فضيلتهما يتبين الية هذه
وتعالى لسبحانه الله من الفرج جاء حتى التنفيذ إل يبق ولم وألسلما

) بيسسان) عظيم بذبح (( وفديناه قوله في الكريمة اليات فواكئد ومن 
بأن وذلك والمتثال التنفيذ لتكميل مقابل له جعل البن عن الذبح رفع أن

عظيمسسا المسسذبوح أي الذبح هذا ويكون ابنه عن فداء يذبح بأن إبراهيم أمر
 له فداء عظيما ذبحا يذبح أن أمرناه يعني عظيم بذبح فديناه قال فلهذا
نسسذر إذا النسسسان أن العلمسساء بعض الستنبطه ما على الية هذه فواكئد ومن
أمسسر السسذي هسسو هسسذا لن قسسال كبشا عنه فدية يذبح أن عليه وجب ابنه ذبح
يذبسسح أن نسسذر إذا النسان أن ومعلوم ابنه عن فداء ليكون إبراهيم به الله
اللسسه صلى النبي قال وقد معصية نذر لنه به يوفي أن له يحل ل فانه ابنه

؟ يصسسنع مسساذا  إذا) يعصككه فل اللككه يعصي أن نذر ( من ولسلم عليه
مخسسالفته لسسول جيد اللستنباط وهذا بذلك إبراهيم أمر كما كبشا يذبح قالوا
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يكفسسر ولكسسن فعلهسسا عليه يحرم فإنه معصية نذر من أن وهو السنة لظاهر
أتسساه ثم يأتيني ولد أول أذبح أن نذر علي لله شخص قال فإذا يمين كفارة

تكفر أن الراجح القول على عليك نقول ولكن يذبح أن له يحل ل فإنه ولد
 نعم يمين كفارة

ي عليكه (( وتركنا تعسسالى قسسوله فسسي اليات فواكئد ومن  الرخريكن ف
الصسسلة عليسسه لبراهيسسم أبقسسى تعسسالى اللسسه ) أن) إبراهيككم على سل م

حصسسل بمسسا عليسسه يثنسسى حسنا ثناء الخرين في ولسلما حسنا ثناء والسلم
ه حصل الذي البلء على والصبر وجل عز الله إلى الدعوة من منه بغيسر ل

حصل الذي البلء فمن باختياره له حصل الذي البلء على والصبر اختياره
وأنتسسم آلهتكسسم وانصسسروا حرقسسوه قسسومه قسسال حيسسن الحرق اختياره بغير له

إلسسى السسدعوة لقسساء إحراقه على يعزم عندما للنسان يحصل ماذا تعلمون
قبسسول عسسدم رأى إذا من منا إن قلبيا وألما بدنيا ألما لذلك لسيتألم لنه الله

مسسن وحرقسسوه ردوها إذا فكيف يقبلوها لم أنهم بمجرد تألم لدعوته الناس
أنسسه شسسك ل هسسذا إذن طيب ؟ القلب على ألما أشد يكون هذا أليس أجلها

بسسردا تكون أن أمر وجل عز الله ولكن النار في وألقي صبر ذلك ومع بلء
وعزمسسه ابنسسه بذبح المر هو باختياره حصل اللي الثاني البلء عليه ولسلما

إبراهيسسم أيضا كذلك إبراهيم على الحسن الثناء من هذا ذلك ينفذ أن على
علككى (( سككل م قال ولهذا يعاب أل وعلى عليه الثناء على المم اتفقت

فإننا وغيره إبراهيم على نسلم المة هذه نحن إننا قلت ) فإن) إبراهيم
عليسسه اللسسه صسسلى النبي قال الصالحين الله عباد وعلى علينا السلم نقول
فككي صككالح عبككد كككل علككى سككلمتم ذلككك قلتم إذا ( إنكم ولسلم

فسسي صسسالح عبسسد كسسل علسسى نسسسلم نعم أننا  فالجواب) والرض السماء
مسسن العسسزم أولسسي من وأمثاله إبراهيم على لسلمنا ولكن والرض السماء
الصالحين عامة على لسلمنا من وأبلغ أشد الرلسل

اللسسه ) أن) المحسككنين نجككزي (( كذلك قسسوله فسسي الية فواكئد ومن 
الحسسسان فسسي للنسساس ترغيبسسا الحكم لهذا المفيدة الجملة هذه كرر تعالى

لن يكسسرر أن فيسسه يرغسسب أمسسر فسسي تكلسسم لمسسن ينبغسسي أنسسه منهسسا فيستفاد
مقسسام وفي فيه ورغبة فيه طمأنينة ازدادت الحكم لها تكرر كلما النفوس
المرلسسسلت لسسسورة فسسي تعسسالى قسسوله إلسسى تسسر ألسسم يكسسرر كسسذلك الترهيب
وإنسسذارا تحسسذيرا مسسرات عسسدة كسسررت ) حيث) للمكذبين يومئذ (( ويل

البلغسسة عسسن البعسسد ومسسن الركاكسسة من يكون قد التكرار مقال مقام فلكل
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اللسسه كسسرر وهنسسا البلغسسة مسسن ذلك كان فيه يحسن موضع في كان إذا لكن
آيات عدة ) في) المحسنين نجزي (( كذلك الجملة هذه

على ) الثناء) المؤمنين عبادنا من (( إنه قوله في اليات فواكئد ومن 
واليمسسان العبوديسسة وهمسسا الوصسسفين بهسسذين والسلم الصلة عليه إبراهيم
مسسا بقدر الثناء من ناله واليمان بالعبودية اتصف من أن ذلك على ويتفرع
عليسسه الثنسساء كسسان آمسسن وبه أعبد لله النسان كان ما فكل منهما به اتصف

يسسرد قسسد هسسذا فسسإن مجابهات من الدنيا في تلقيه بما تغتر ول وأعظم أكثر
النسسسان مسسوت بعسسد ولسسو الثناء ويكون واختبارا ؟امتحانا ايش يكون ولكن

جسسزاء صار مماتهم بعد ولكن حياتهم في أوذوا المة هذه من أكئمة من كم
وكسسثير كثيرة ذلك على والشواهد الذكر لهم رفع تعالى الله أن الذية هذه

عسز اللسه فسي أوذوا المسة هسذه أكئمسة من كثيرا أن كثيرا منها يعرف منكم
صسسارت ولكن وبالفعل بالقول أذى لهم وحصل صدمات لهم وحصل وجل

الكريمسسة اليسسة هسسذه فواكئسسد ومسسن ممسساتهم بعد الحسن والثناء لهم العاقبة
بقسوله المسسراد أن شسسك ل لنسه بسسه واليمسسان وجسسل عز لله العبودية فضيلة
علسسق إذا بل الثناء علق وإذا عليه ) الثناء) المؤمنين عبادنا من (( إنه
معلقا الثناء كان فإذا بضعفه ويضعف بقوته يقوى فإنه وصف على الحكم

أحسسق كان عبادة وأقوى عبادة أشد النسان كان فكلما واليمان بالعبودية
 بالعكس والعكس بالثناء أحق كان إيمانا أقوى النسان كان وكلما بالثناء
مكن نبينككا بإسكحاق (( وبشرناه قوله في الكريمة اليات فواكئد ومن

الولد لن وذلك لسبقت وقد نعم بالولد البشارة ) مشروعية) الصالحين
اليسسة هسسذه فسسي كمسسا نسسبي بسسأنه بشسسر إذا للسسسيما شسسك بل النسان به يسر

كمسسا حليسسم غلم بأنه ) أو) الصالحين من نبينا بإسحاق (( وبشرناه
إلسماعيل في التي اليات في

بذبحه إبراهيم أمر الذي أن على الظاهر الدليل الكريمة الية فواكئد ومن 
تسسدل أوجسسه تسسسعة الماضسسي الدرس في بينا وقد إلسحاق وليس إلسماعيل

 إلسماعيل هو بذبحه أمر الذي أن على
)) نبيا (( بإسحاق لقوله إلسحاق نبوة إثبات الكريمة الية فواكئد ومن
نبيا (( بإسحاق ولدته حين صغير وهو النسان ينبأ قد أنه فواكئدها ومن

كمسسا مستقبلة حال هي بل حالية حال وليست مقدرة الحال هذه  نقول))
ينبغسسي أنسسه الفاكئدة هذه بدل منها يستفاد إذن أمس التفسير في علينا مر

لسسسواء بسسه بشسسر ما المستقبل من يرجى ما يذكر أن البشارة عند للنسان
توقسسع إذا النسسسان أن المهسسم ذلك غير أم بيتا أم زوجة أم مال أم ولدا كان
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لن بالبشسسارة ذلسسك يقرن أن ينبغي فإنه المستقبل في به بشر فيما خيرا
به بالبشارة نبوته قرن الله

والسسسلم الصسسلة عليسسه إلسسسحاق علسسى الثنسساء الية هذه فواكئد ومن طيب 
الصسسلح بيسسن جمعسسوا السسسلم عليهسسم والنبيسساء الصسسالحين مسسن نبيسسا لكسسون

 مصلحون صالحون فهم لممهم والصلح بأنفسهم
تعسسالى اللسسه لن كمسسال وصسسف النبسسوة أن الكريمسسة اليسسة فواكئد ومن طيب
ذكرهسسا لكسسان النسسسان بسسه يستبشر كمال وصف أنها فلول بالبشارة قرنها
 منه فاكئدة ل لغوا
إسحاق وعلى عليه (( وباركنا قوله في الكريمة اليات فواكئدة ومن

إبراهيسسم بركسسات فمسسن إلسحاق وعلى إبراهيم على بارك تعالى الله ) أن)
أرسككنا (( ولقد تعسسالى لقوله ذريته من كانوا بعده من النبياء جميع أن

) فسسي) والكتككاب النبككوة ذريتهمككا فككي وجعلنككا وإبراهيككم نوحككا
مسسن فهسسو بعسسده مسسن وأما نوح ذرية من فهو إبراهيم لسبق من أما ذريتهما

؟... يا توافقوني ما وإل ؟ كذا وإبراهيم نوح ذرية
... الطالب:
؟ من ذريتهما من  هناالشيخ:

وابراهيم  السحاقالطالب:
وهمي ذهب أنا إبراهيم ذرية من هو إلسحاق ذرية من ليس  الذيالشيخ: 

مسسن  والسسذي إبراهيسسم ذريسسة مسسن هسسو إلسحاق ذرية غير من والذي نوح إلى
ذريسسة مسسن يكسسن لسسم مسسن مثسسال وإلسسسحاق إبراهيسسم ذريسسة من السحاق ذرية

إبراهيسسم ذرية من فإنهما ولسلم عليه الله صلى ومحمد إلسماعيل إلسحاق
إلسحاق ذرية من فكلهم إلسراكئيل بني أنبياء أما إلسحاق ذرية من وليسا

)) مبين لنفسه وظالم محسن ذريتهما (( ومن قوله فواكئد ومن 
محسسسن قسسسمين إلسسى انقسسسموا وإلسسسحاق إبراهيم ذرية أن فواكئدها من 

المطلسسق والظلم الحسان ومطلق المطلق الحسان يشمل وهذا وظالم
معسسه يشسسترك الحسسسان مطلسسق إن نقسسول أو طيسسب ؟ كذا الظلم ومطلق
الحسسسان مطلسسق ففيسسه ولسسسيئات حسسسنات جمسسع مسسن لن الظلسسم مطلسسق
وليسسس ظلمسسا عنسسده لن الكامسسل الحسان فيه ليس يعني الظلم ومطلق

والظلسسم المطلسسق الحسسسان فيكون إحسان عنده لن المطلق الظلم فيه
اللسسه ذكسسر معصسسية فعسسل إذا السسذي المطلسسق الحسسسان متقسسابلن المطلسسق
ظلسسم السسذي الكسسافر هو المطلق والظلم المعصية أثر عنه فرفع فالستغفر
) فذريسسة) الظككالمون هككم (( والكككافرون تعسسالى قسسال كمسسا بسسالكفر
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: محسسسن التفصسسيل عنسسد أقسسسام ثلثسسة إلسسى ينقسسسمون وإلسحاق إبراهيم
المسسؤمن هسسو بسسل المسسسلم هسسو المطلسسق المحسسسن مطلسسق وظالم مطلق

اللككه ذكككروا  أنفسككهم ظلمككوا أو فاحشككة فعلككوا إذا (( الككذين
 والثسساني)) اللككه إل الككذنوب يغفككر ومككن لككذنوبهم فاسككتغفروا

وهسسو الحسسسان مطلسسق عنسسده من عندنا بقي الكافر وهذا المطلق الظالم
المؤمن أو المسلم كذلك وهو الظلم ومطلق معاصي عنده الذي المؤمن

أقرب الظلم إلى صار طاعاته على معاصيه كثرت فإن معاص عنده الذي
أقرب الحسان إلى صار معاصيه على طاعاته كثرت وإن

يكسسون الظلم ) أن) مبين لنفسه (( وظالم الكريمة الية فواكئد ومن 
أي بيسسن بمعنسسى هسسل مسسبين فسسي القول حسب على لصاحبه مظهرا أو بينا

واضحا بينا ظلما يكون قد الظلم لن صاحبه لظلم مظهر بمعنى أو ظاهر
يكسسون فهسسذا وأعراضسسهم ودمسساكئهم أمسسوالهم علسسى النسساس علسسى كالعدوان

ظلسسم فهسسذا النسسسان بسسه يستتر خفيا يكون وقد لظلمه مظهرا فيه الرجل
واللسسه النسساس علسسى أخفسساه قسسد لنسه لسسه مظهر ليس ولكنه له بالنسبة بين

. أعلم
دد: القارئ قق قل قو ننا ((  قن قلى قم قسككى قع قن ممو مرو قهككا قمككا114( قو مه قنا دي نج قن قو  (

قما مه قم دو قق قن قو مب مم در قككك دل مم ا مظيكك قع دل دم115( ا مه قنا در قصكك قن قو منوا )  قكككا مم قف مهكك
قن مبي مل قغا دل قما116( ا مه قنا دي قت قوتآ قب )  قتا مك دل قن ا مبي قت دس مم دل قما117( ا مه قنا دي قد قه قو  (
قط قرا صص قم ال مقي قت دس مم دل قنا118( ا دك قر قت قو قما )  مه دي قل قن مفي قع مريكك مرخ دل )119( ا

م م قل قلى قس قسى قع قن ممو مرو قها ننا120( قو مإ قك )  مل قذ مزي قك دج قن قن مني مسكك دح مم دل ا
قمككا121( مه نن مإ دن )  قنككا ممكك مد قبا قن مع مني مم دؤ ممكك دل نن122( ا مإ قو قس )  قيككا دل قن مإ ممكك قل

قن ملي قس در مم دل دذ123( ا مإ قل )  مه ققا مم دو قق قل مل قن قأ مقو نت قن124( قت معو دد قت قأ لل )  دع قب
قن مرو قذ قتكك قن قو قسكك دح قن قأ مقي مل قخككا دل قه125( ا نلكك دم ) ال مككك نب نب قر قر مم قو مك مئ قبككا تآ

قن ملي نو قدل مه )126( ا مبو نذ قك دم قف مه نن مإ قن قف مرو قض دح مم نل127( قل مإ قد )  قبا مه مع نلكك ال
قن مصي قل دخ مم دل قنا128( ا دك قر قت قو مه )  دي قل قن مفي قع مري مرخ دل م م129( ا قل قس قلى )  قع

دل قن مإ مسي ننا130( قيا مإ قك )  مل قذ مزي قك دجكك قن قن مني مسكك دح مم دل مه131( ا ننكك مإ دن )  ممكك
قنا مد قبا قن مع مني مم دؤ مم دل ).) )132( ا
(( ولقككد تعسسالى اللسسه قال الرجيم الشيطان من بالله أعوذ : بس الشيخ
؟ أخذناها)) وهارون موسى على مننا

...الطالب:
؟ : كيف الشيخ

...الطالب:
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مختلسسط وظلسسم محسسض واحسسسان محسسض ظلسسم إنسسه قلنسسا : كملنسسا الشسسيخ
؟ بقي ايش طيب مختلط واحسان
...الطالب:

قصسستهم نكمسسل يخسسالف مسسا طيب زيادة قرأ اجل ؟ هذه : شرحناها الشيخ
وهككارون موسككى علككى مننا (( ولقد وجسسل عسسز اللسسه قسسال احسسسن

هككم فكانوا ونصرناهم العظيم الكرب من وقومهما ونجيناهما
؟ هذا )) على الغالبين

...الطالب: 
فككي عليهمككا وتركنككا المسككتبين الكتككاب (( وتآتيناهمككا:  الشسسيخ

) ) المستقيم الصراط وهديناهما الرخرين
....الطالب:

 شيء )) آخر المستبين الكتاب (( وتآتيناهما:  الشيخ
أعطيناهمسسا ) يعني) المستبين الكتاب (( وتآتيناهما تعالى الله قال 

كسسل تبيسسان فسسي لنسسه مسسستبين بسسأنه ووصفه التوراة وهو المستبين الكتاب
لنسه السسبين أو المسسبين مسسن أبلسسغ والمسسستبين إلسراكئيل بنو إليه يحتاج شيء
المبنسسى زيسسادة يقال ولهذا الغالب في المعاني كثرت الحروف كثرت كلما
شسسجرة فمثل الغسسالب في بل داكئما ليس هذا لكن المعنى زيادة على تدل

وبقسسر نمسسل وكسسذلك شسسجرة من أكثر شجر ومعنى شجر من أكثر حروفها
اللسسه لن كتابسسا ولسسسماه المسسستبين الكتسساب تعسسالى اللسسه يقسسول أشسسبهه وما

كتب وتعالى لسبحانه فالله الثار بعض في ذلك جاء كما بيده كتبه لسبحانه
قنا تعالى الله قال بيده التوراة دب قت قك قو مه ((  مح مفي قل قوا دل قل دن ا صل مم ٍءء مك دي قشكك

لة قظكك مع دو لل قم مصككي دف قت صل قو مككك ٍءء مل دي كتسساب إذن ]فهسسي145)[العسسراف:) قشكك
 مكتوب بمعنى

مسسن ؟ البيسسان البسسالغ بكلمة المؤلف أتى أين " من البيان البالغ"  قال 
البليكغ"  قسسال معناها زيادة على تدل زيادتها حروفها لن المستبين قوله

إن يقال  ولهذا" وغيرها والحكا م الحدود من به أتى فيما البيان
لبنسسي عمسسدة تعسسالى اللسسه جعلهسسا وقد التوراة هي القرآن بعد كتاب أشمل

ننا إلسراكئيل مإ قنا ((  دل قز قة قأن قرا دو نت قها ال لد ى مفي مر مه منو مم قو مك دح قهككا قي قن مب ييككو مب نن ال
قن مذي نل مموا ا قل دس قن قأ مذي نل مدوا مل قن قها ييو من نبا نر مر قوال قبا دح قل قما قوا مظوا مب مف دح مت دس ا
دن مب ممكك قتككا مه مك نلكك منوا ال قكككا مه قو ديكك قل قء قع قدا قه ]قسسسال44)[الماكئسسسدة:)  مشكك

قسسال لكسسن الطريسسق ) الصسسراط) المستقيم الصراط (( وهديناهما
المسسستقيم الوالسسسع الطريسسق هسسو بسسل صسسراط طريق كل ليس إنه العلماء
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ه وذلسك اعوجساج فيسه ليس الذي المعتدل ن مسأخوذ لن زرط أو صسرط م
فيهسسا يغسسص فلسسم بسرعة التقهما يعني اللقمة زرط بسرعة التقمه بمعنى

الله صراط أن شك ول صراطا يسمى العدل المستقيم الوالسع فالطريق
(( وقوله به تمسك من كل يسع والسع طريق لعباده وضعه الذي وجل عز

هدايسسة بسسذلك المسسراد لن الصسسراط إلى يقل  ولم)) الصراط هديناهما
المسسراد فسسإن الهسسدايتان بالهدايسسة المسسراد كسسان وإذا الدللة وهداية التوفيق

لسسسبحانه قسسوله إلسسى وانظسسر الصراط اهدنا فيقال بنفسه يتعدى فأنه بذلك
فسسي ) وقال) المستقيم الصراط (( اهدنا الفاتحة لسورة في وتعالى

صككراط إلككى لتهككدي (( وإنككك ولسسسلم عليسسه اللسسه صسسلى النسسبي حسسق
كسسانت وإذا بسسإلى تعسسدت الدللسسة بمعنسسى الهدايسسة كسسانت ) فإذا) مستقيم

تعسسدت إذا إنهسسا ثسسم ..، قسسوله إن ثسسم بنفسها تعدت والتوفيق الدللة بمعنى
المعنييسسن تفيسسد الصسسراط فسسي والهدايسسة الصراط إلى الهداية تفيد بنفسها
ول يتجسساوزه ل بحيسسث وفيسسه إليها النسان يصل بحيث الصراط إلى جميعا
جسساره تعين لو مما أعم يكون أن الفاكئدة هذه فيه الجار فحذف عنه يخرج

جعلنا )) إذا المستقيم((  وقوله فيه والهداية إليه للهداية شامل فيكون
وصفة للواقع بيانا المستقيم صارت المعتدل الوالسع الطريق هو الصراط
الصسسراط فسسسرنا إذا عنهسسا للستغني الصراط وقيل حذفت لو لنها كاشفة

وقسسوله ذكرهسسا مسسن بد فل الطريق بمطلق الصراط فسر إن أما ذكرنا بما
قال انحراف ول اعوجاج فيه فليس الستقام الذي )) يعني المستقيم(( 

نن تعسسالى اللسسه قأ قو قذا ((  مطي قه قرا لما مص مقي قت دسك مه مم معو مب نت معكوا قول قفكا مب نت قت
قل مب يس قق ال نر قف قت دم قف مك دن مب مه قع مل مبي المستقيم ]الصراط153)[النعام:)   قس
الصسسراط عن خرج من ولذلك وشمال يمينا تخرج والسبل القاكئم المعتدل

مذي تعالى الله قال وتاه ضاع المستقيم نل قكا مه ((  دت قو ده قت دسكك من ا مطي قيا نشكك ال
مض مفي در ل

ق قن ا قرا دي مه قح مب قل قحا دص مه قأ قن معو دد قلى قي قد ى مإ مهكك دل قنككا ا مت دئ دل ا نن مقكك مإ
قد ى مه مه نل قو ال قد ى مه مه دل ]71)[النعام:) ا

الرخريككن في عليهما ))" أبقينا الرخرين في عليهما (( وتركنا
هسساتين فسسي " يقسسال وهككارون موسككى علككى منككا سل م حسنا ثناء

نجككزي جزيناهمككا )) كمككا كككذلك (( إنككاقسسال"  لسسسبق مسسا اليسستين
 لسبق كما فيها نقول " أيضا المؤمنين عبادنا من إنهما المحسنين

هسسذه ) الجملسسة) المرسككلين لمككن إلياس (( وإن وجسسل عز قال ثم 
مثسسل اللسسه ) ويؤكسسد) المرسلين لمن إلياس (( إن واللم بإن مؤكدة

جريسسا توكيسسد كسسل عسسن وتعسسالى لسبحانه خبره فيها يكفي التي الشياء هذه
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يكسسون السستي المسسور أو الهامسسة المسسور توكيسسدهم فسسي العسسرب عسسادة علسسى
الخسسبر يؤكسسدون فهسسم منكرا فيها المخاطب يكون أو شاكا فيها المخاطب

أن أو هامسسا أمسسرا بسسه المخسسبر يكسسون أن الثلثسسة اللسباب هذه منها للسباب
طمأنينسسة فسسي زيسسادة فيؤكسسدون لسسه منكرا أو الخبر في شاكا المخبر يكون

 توكيد كل عن يغني بالشيء الله خبر مجرد فإن وإل المخاطب
فيسسه أن يعنسسي وتركسسه أولسسه بسسالهمز المؤلسسف )) قسسال  إلياس(( وقسسوله 

 فيقال الهمزة وترك قطع همزة إلياس قراءتين
ابن هو ))" قيل المرسلين لمن إلياس وإن((  أو لياس وإن(( 

ببعلبككك قككو م إلى أرسل غيره وقيل موسى أرخي هارون أرخي
مسسن ل مولسى أخي هارون أخي ابن أنه على دليل فيه " ليس ونواحيها

تعسسالى فسسالله ذلسسك يفيسسد ل قصسستهما بعد قصته وذكر السنة من ول القرآن
صسسلة يهمنسسا ل ونحن طويل زمن فبينهما ذلك ومع نوح بعد هود قصة يذكر
دعوتهمسا صسلة يهمنسا السذي لكسن النسب حيث من الخر بالنبي النبي هذا

شكيعته مكن (( وإن إبراهيسسم قصسسة فسسي تعالى قال كما ببعض بعضهما
اللسسه توحيسسد إلسسى يسسدعون كلهم واحدة دعواهما النبياء ) فإن) لبراهيم

هسسو كما بعلبك إلى تعالى الله أرلسله رلسول فهذا بهام فليس النسب وأما
  لقومه وقال إليهم أرلسله المؤلف كلم

 لقوله قال إذ اذكر مقدرا باذكر منصوب )) إذ لقومه قال ( إذ(
عليسسه الله صلى للرلسول الخطاب فهل مقدرا باذكر منصوب أنه قلنا وإذا

خطسسابه يصسسح واحسسد لكسسل الخطسساب أو لقومسسك إليسساس اذكسسر يعنسسي ولسلم
كسسل وعلسسى وهسسذا هسسذا يحتمسسل تسسذكر أي المقدر اذكر بقوله المراد ويكون

كسسل وأمسسر القصسة هسسذه للنساس يسذكر أن نسبيه أمر وجل عز الله فإن حال
أل تتقسسون أل لقسسومه قال إذ عبرة ذلك في لن القصة هذه يتذكر أن واحد

عليهسسم التقسسوى عسسرض يقصد ل لنه عرض أداة وليست تحضيض أداة هنا
المفعسسول " فقدر الله تتقون ا" أل المؤلف قال هذا على يحضهم ولكن

تتقسسون أل ذلك من أعم أنه يقال أن الولى ولكن الجللة بالسم المحذوف
كما الحساب يوم تتقون أل النار واتقوا تعالى قال كما النار تتقون أل الله

) فحسسذف) اللككه إلككى فيككه ترجعككون يومككا (( واتقككوا تعسسالى قسسال
بمعنسسى نقيسسدها أن أعسسم معنسسى على الية دلت إذا ينبغي ول أعم المفعول

فلتبسسق عامة الية جاءت إذا بل الية تفسير في نقصا يعتبر هذا لن أحص
أل لقككومه قككال (( إذ إطلقهسسا علسسى فلتبقسسى مطلقسسة عمومهسسا علسسى
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واجتنسساب أوامسسره بفعسسل اللسسه عسسذاب من وقاية اتخاذ ) والتقوى) تتقون
 نواهيه

أيضسسا البلسسد لسسسمي وبسسه ذهسسب مسسن لهسسم صنم )) السم بعل أتدعون((  
للتوبيسسخ هنسسا اللسسستفهام بعل أتسسدعون قسسال أتعبسسدونه أي بسسك إلسسى مضافها
قسسال عبسسادة يسمى الدعاء فإن تعبدون بمعنى وتدعون والتسفيه والنكار

الككذين إن لكككم اسككتجب ادعككوني ربكككم (( وقككال تعسسالى اللسسه
دل وهسذا دعساكئي عسن يقسل ) ولم) عبادتي عن يستكبرون أن علسى ي

هسسذا بسسدعوتهم المسسراد يكون أن ويحتمل كذلك وهو العبادة به يراد الدعاء
لسسه يركعسسوا لسسم وإن الصسسنم بهسسذا يسسستغيثون وأنهسسم المسألة دعوة الصنم

يسسدعوا من اللسف مع المسلمين من كثير في الن يوجد كما له ويسجدوا
أيهمسسا ولكسسن يسسسجدون ول لهسسم يركعون ل كانوا وإن قبورهم في الولياء

بمعنسسى ؟ السسسؤال بمعنسسى أونجعلسسه العبسسادة بمعنسسى الدعاء نجعل أن أعم
حاجسسة ولسو اللسسه يسسأل إنسسسان كل عبادة نفسه السؤال لن أعلم العبادة
لسسسبحانه مرجعسسه جعله لنه عليه مثنيا وجل عز لله عابدا يعتبر فإنه دنيوية

(( المؤلسسف قسسال كمسسا صسسنم السسسم وهسسو بعل أتسسدعون ملذه وجعله وتعالى
تتركون تذرون تعبدونه )) فل الخالقين أحسن((  )) تتركون وتذرون

.  الخالقين أحسن قال وهنا
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